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Miksi? Lähtökohtia kehittämiselle

Liiketoiminta

• Työn sujuvuus, 

tuottavuuden parantaminen 

• Kustannusten hallinta

Muutos

• Omistusjärjestelyt, uusi 

kulttuuri

• Kasvavat 

osaamisvaatimukset

Vastuullisuus

• Yrityskuvan tai brandin

parantaminen, uskottavuus

• Viranomaistarkastusten 

väheneminen

Jatkuvuus

• Tapaturmien, omaisuus-

vahinkojen tai häiriöiden 

vähentäminen

• Riskien hallinta

Laatu

• Asiakasvaatimusten ja -

ehtojen täyttäminen

• Keino osoittaa sidosryhmille 

toiminnan laatu
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Johtamisessa

• Työnantajalla on tinkimätön tahto parantaa 
jatkuvasti sujuvan, turvallisen työn edellytyksiä.

Yhteistoiminnassa

• Organisaatiolla on kyky, yhteiset keinot, 
menettelytavat ja osaaminen, kehittää työtä.

Työn tekemisessä

• Henkilöstö on tietoinen työn ja työympäristön 
riskeistä ja sillä on työhön riittävä ammattitaito.

Mitä? Työturvallisuus organisaatiossa
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Johtaminen

- perustehtävä, päätöksenteko 

Työn tekeminen

- osaaminen

Yhteistoiminta

- tavoitteet, työnjako



Miten? Hyvä turvallisuuden johtaminen
Raksakymppi. Liuhamo & Mäkelä 2004.

1. Turvallisuuden johtamiseen on olemassa 
selkeät periaatteet, joihin on sitouduttu.

2. Turvallisuuden hallintaa koskevat tehtävät, 
toimivallat ja vastuut on määritelty.

3. Suunnittelulla luodaan edellytykset 
turvalliselle ja laadukkaalle tuotannolle.

4. Työpaikan riskien arviointiin ja hallintaan on 
olemassa menettelytavat.

5. Toimintaan kohdistuvat ulkoiset vaatimukset 
ja sidosryhmien vaikutukset tunnetaan.

6. Asianmukaisilla menettelytavoilla 
varmistetaan korkea työturvallisuuden taso.

7. Jokaisessa työtehtävässä varmistetaan 
tarvittava pätevyys ja ammattitaito.

8. Henkilöstöä motivoidaan osallistumaan ja 
toimimaan turvallisesti. Tietoa välitetään 
työnantajan, henkilöstön ja sidosryhmien 
välillä.

9. Toiminnan turvallisuutta seurataan ja 
valvotaan säännöllisesti.

10. Turvallisuutta arvioidaan ja parannetaan 
jatkuvasti.
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Yhteinen 
työpaikka
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Yhteinen työpaikka
Työturvallisuuslaki 738/2002 49 §

Keskeiset TA:n tehtävät

• Työn ja työympäristön suunnittelu

• Työn johtaminen ja valvonta

• Perehdyttäminen

• Yhteistoiminta

Osapuolet

• Sopimussuhteet

•Määräysvallan käyttäminen

• Tilapäinen tai jatkuva

Määritelmä

• samaan aikaan usean työnantajan työntekijöitä

• yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa

• työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai 

terveyteen

Yhteinen 

työpaikka

Tilaaja 

(rakennuttaja)

Osapuolten 

välinen viestintä

Töiden yhteen-

sovittaminen

Yhteistoiminnan 

organisointi

(päätoteuttaja)

Toimittaja 

(urakoitsija)

Oman työn 

johtaminen

Ohjeiden 

noudattaminen
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738#a738-2002


Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolet
Työsuojelun valvontalaki 44/2006 5a luku

Pääasiallista määräysvaltaa 

käyttävä työnantaja tai tämän 

edustaja ja tämän palveluksessa 

oleva työsuojeluvaltuutettu.

• Yhteisellä rakennustyömaalla 

työskentelevillä työntekijöillä 

on oikeus valita yhteinen 

työmaakohtainen valtuutettu.

Yhteisellä työpaikalla voidaan 

nimetä työnantajia edustamaan 

yhteinen työsuojelupäällikkö.

• Myös ns. yhteisten vaarojen 

työpaikalla on mahdollista 

sopia yhteisen työsuojelu-

päällikön nimeämisestä.
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Ratkaisu yhteisen työpaikan 
työturvallisuuden organisointiin on

• kokonaisuuden hallinta ja toimintojen 
yhteensovittaminen eli koordinaatio

• tilaajan ja toimittajien väliset yhteiset
käytännöt, joilla varmistetaan 
yhteistoiminnan toteutuminen.

Osapuolten välinen yhteistoiminta
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Yhteisen 
työpaikan 
turvallisuuden 
kehittäminen
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Pelikenttänä yhteinen työpaikka

Vaikuttimet

• Organisaation 

turvallisuustaso vaikuttaa 

olennaisesti työn 

markkinointiin.

• Työpaikan epäviralliset 

toimintatavat ja 

varjokulttuuri voivat 

rapauttaa turvallisia 

käytäntöjä.

Kehittämisen keinot

• Tilaaja-organisaation vahva 

tahtotila ja sen jämpti 

ilmaiseminen ja viestintä.

• Toimittajien aktivointi oma-

aloitteelliseen 

turvallisuustyöhön.

• Vapaaehtoinen pakko !
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3. Toimittajan

valinta

4. Sopimukset

1. 

Turvallisuus-

politiikka

2. Vastuu-

henkilöt

5. Yleis- ja turvallisuussuunnittelu

10. Valvonta ja tarkastukset

9. Turvallisuus-

ohjeet

6. Turvallisuuden

varmistaminen

7. Tiedonkulku 

ja yhteistyö

8.Perehdyttäminen 

ja koulutus

Turvallisuuden hallinnan käytännöt
Hyvä turvallisuusjohtaminen teollisuuden yhteisillä työpaikoilla
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Tahtotila

B

Edellytykset

C 

Prosessin hallinta



Töiden yhteensovittaminen
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Vaaraa aiheuttavat työt ja toiminnot

• Työn, työpaikan tai liikenteen 
normaaleissa järjestelyissä tapahtuvat 
muutokset; suorittamisjärjestys, yhteisten 
laitteiden ja välineiden käyttö, aikataulut 
ym.

Yhteiset toimintatavat ja viestintä

• Yleinen tiedotus, vaarat, aikataulu- ym. 
muutokset, vastuutahot, yhteyshenkilöt



Mitä voisi tehdä?
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Erään kehittämiskonseptin prosessi
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Tilaajayritys

• Vahva tahtotila

• Hyödyn tavoite

• Verkoston 

kehittäminen

PANOKSET
TULOKSET

Alihankkijat

• Muutospaineet

• Resurssit

• Kilpailuetu
• Osallistuvat yhteistoimintaan

• Arvioivat omaa toimintaansa

• Sopivat kehitystoimenpiteet

• Perehtyminen

• Itsearviointi

• Vertailu

• Toiminnan kuvaus

• Tasoluokitus

• Risut ja ruusut

• Organisoi yhteistoiminnan

• Arvioi omaa toimintaansa

• Vertaa arviointien tuloksia käytäntöön

• Mistä ollaan samaa mieltä?

• Missä on onnistuttu?

• Mitä parannetaan?

PROSESSI PALAUTE
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Puhutaanko samaa kieltä?
Raksakymppi. Liuhamo & Mäkelä 2004.
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Parannet-
tavaa.

Tilaajalla
ongelma?!

Toimittajalla 
ongelma?!

Asia 
kunnossa.

Poikkeava näkemys

Yhtenäinen näkemys

–

Alihankkijan tekemä arvio itsestään

Tilaajan
kokemukseen
tai näyttöön

perustuva arvio
alihankkijasta

–

0 +

0

+



• Suurin turvallisuuteen liittyvä riski on työskentely samalla alueella muiden 
yritysten kanssa, jota eivät noudata turvallisia toimintatapoja.

• Urakat jaetaan joillakin alueilla edelleen pelkästään hintavertailun 
perusteella. Urakoitsija, joka suhtautuu työturvallisuuden ja laatuasioiden 
hoitoon vakavasti, on lainakuuliaisena heikommassa asemassa kuin se, joka 
kulkee rimaa hipoen sekä silmät välttäessä alikin.

• Ongelma on työn suoritusaikataulujen suhde turvallisuuteen. Kaivataan lisää 
asiantuntijaresursseja, aikaa sekä mahdollisia malleja, mitä työsuunnitelmaan 
pitäisi sisällyttää.

Urakoitsijan näkökulma
Raksakymppi. Liuhamo & Mäkelä 2004.
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Kulttuurin muuttaminen

• Kulttuuria ei voi ostaa, se pitää rakentaa
linjassa organisaation arvojen kanssa. 

• Organisaation kulttuuri muovautuu 
pitkän ajan kuluessa.

• Kulttuuria voidaan ohjata työpaikan 
yhteisillä arvoilla ja määräyksillä, mutta 
merkittävä osa kulttuurista syntyy 
epävirallisten normien kautta. 

• Kulttuurin tiedostettu muuttaminen vaatii 
sosiaalista vuorovaikutusta.
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@tyoterveys

@fioh
Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi tyoterveyslaitos

Kiitos!

https://instagram.com/tyoterveys/
https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos
https://twitter.com/tyoterveys
https://www.youtube.com/user/Tyoterveyslaitos
http://www.ttl.fi/fi/sivut/default.aspx

